Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
15de plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 17 december 2015
9.30-11.30 uur
Stadskantoor Gemeente Dordrecht
Voorzitter: Melis Jan van Heerikhuize

1. Opening en mededelingen
Melis Jan heet aanwezigen welkom.
Mededelingen
In de afgelopen periode heeft bureau HHM een aanvullend diepte-onderzoek
(herrekening) in opdracht van het ministerie van VWS bij alle centrumgemeenten
uitgevoerd voor Beschermd Wonen. De uitkomsten van de nieuwe verdeelmodellen
voor Beschermd wonen zien er voor centrumgemeente Dordrecht positief uit. Het
onderwerp wordt eind januari bestuurlijk besproken, waarna de uitkomst aan de
deelnemers van de fysieke overlegtafel wordt meegedeeld.
Afgelopen maanden is door de gemeente Dordrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden
en u als zorgaanbieder intensief samengewerkt aan het inzichtelijk maken van de
wachtlijst betreffende Beschermd Wonen en vormgeven van het werkproces
'Zorgtoewijzing' dat in werking treedt met ingang van 1-1-2016. Volgende week worden
de aanbieders Beschermd Wonen en Opvang via een schrijven geïnformeerd over de
uitgangspunten en de uitvoering van dit werkproces.
Roeland Westra geeft een korte update over de stand van zaken rondom de
contractering 2016. De laatste maatwerkcontracten worden deze week in orde
gemaakt en naar de aanbieders verstuurd. Begin volgend jaar ontvangen de
aanbieders van Beschermd Wonen en Opvang een addendum als aanvulling op de
bestaande deelovereenkomst.
In het addendum staan de volgende contractaanvullingen en –wijzigingen:
- aanvulling begrippen;
- optie tot stilzwijgend verlengen;
- aanvulling bijlage 2, processen implementatie;
- budgetplafond: vaststelling van het budgetplafond vindt plaats op basis van de
technische omzetting op peildatum 1-1-2016;
- SRoI: alle referenties naar de Regionale Sociale Dienst AlblasserwaardVijfheerenlanden komen te vervallen.
De SDD en Dordrecht hebben een positief oordeel over de inschrijving van
Woonzorgnet op het contract Beschermd Wonen en Opvang 2016. Woonzorgnet zal
per 1-1-2016 toetreden als nieuwe aanbieder.
2. Vaststellen notulen plenaire sessie 19 november 2015
De notulen zijn, met aanvulling van onderstaande antwoorden op de openstaande
vragen, vastgesteld.
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De SDD neemt in overweging of er een afstemmingsmoment plaatsvindt tussen
aanbieders en consulenten over de interpretatie van de ZRM in de praktijk.
Voorstel Marije Klink: we starten per 1-1-2016. Eind maart 2016 plannen we een
casuïstiekoverleg samen met medewerkers aanbieders (wel de medewerkers die ook
kijk op de klanten hebben). Aanmelding en namen svp doorgeven via
contractmanagement@drechtsteden.nl . Dit overleg zal plaatsvinden in 2 aparte
groepen: 1 voor Beschermd Wonen en Opvang en 1 voor Individuele Begeleiding.
De SDD geeft de volgende fysieke tafel op basis van bestuurlijk besluit uitsluitsel
over de grondslag voor de eigen bijdrage.
Besluit: grondslag wordt 50% bij Individuele Begeleiding, 20 euro per dagdeel bij
dagbesteding blijft gehandhaafd. Voor Kortdurend Verblijf geldt de volledige kostprijs.
Het beleid, het proces en de berekening van de eigen bijdrage voor Beschermd
Wonen (intramuraal) en Opvang wijzigen vooralsnog niet.
Uitzonderingen op de kostprijzen voor IB betreffen de klanten met Individuele
Begeleiding (extramurale ondersteuning) op basis van overgangsrecht op
Beschermd Wonen. De eigen bijdrage voor deze klanten bestaat uit een maximaal
periodebedrag op basis van het wettelijk uurtarief € 14,40. Voor deze betreffende
klanten gelden de volgende kostprijzen in 2016;
- Overbruggingszorg BW Individuele begeleiding 1 € 116,35 per periode
- Overbruggingszorg BW Individuele begeleiding 2 € 252,29 per periode
- Overbruggingszorg BW Individuele begeleiding 3 € 387,65 per periode
Het CAK en Zorg-Lokaal zijn volledig op de hoogte van het beleid, de parameters
en kostprijzen, en het proces rondom de eigen bijdrage.
Kunnen de vragen die in het keukentafelgesprek zijn beantwoord, niet verwerkt
worden in het ondersteuningsplan?
Nee, privacywetgeving laat dit niet toe, maar klant ontvangt altijd een volledig
onderzoeksverslag. Klant zal in het gesprek én in de beschikking gewezen worden
op het feit dat hij dit moet bewaren samen met de beschikking. De aanbieder kan hier
om vragen in verband met het maken van het ondersteuningsplan en de invulling van
de zorg.
3. Presentatie voortgang implementatie nieuwe contracten 2016
Bij afwezigheid van Piet van der Meijden, informeert Roeland Westra de tafel over de
voortgang van de implementatie nieuwe contracten 2016. De bijbehorende
presentatie wordt naar alle deelnemers verstuurd en op de website gepubliceerd.
Daarnaast wordt deze week de gevraagde toelichting en uitwerking van verschillende
agendapunten nagezonden per mail, incl. de aanpak van een aantal technische
issues die relevant zijn voor de technische omzetting en de overgang van het
administratief proces 2015 naar 2016.
4. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning:
- Begin volgend jaar ontvangen de aanbieders van Beschermd Wonen en
Opvang een addendum als aanvulling op de bestaande deelovereenkomst
Beschermd Wonen & Opvang. In dit addendum wordt ook het budgetplafond
op basis van de cliëntmix per 1-1-2016 vermeld.
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Volgende week worden de aanbieders Beschermd Wonen en Opvang via een
schrijven geïnformeerd over de uitgangspunten en de uitvoering van het
werkproces Zorgtoewijzing.
Woonzorgnet zal per 1-1-2016 toetreden als nieuwe aanbieder Beschermd
Wonen en Opvang.
Aanbieders ontvangen per mail de gegeven presentatie over de voortgang
Implementatie Wmo contracten 2016. Deze presentatie wordt ook op de
website gepubliceerd. De SDD verstuurt deze week een mailing met een
toelichting en uitwerking van verschillende agendapunten rondom de
implementatie, technische omzetting en overgang administratief proces 2015
naar 2016.
Het ondersteuningsplan is voor alle aanbieders te gebruiken mits het niet leidt
tot administratieve lastenverzwaring. Het A4-tje met de minimale eisen aan het
ondersteuningsplan wordt met de bovengenoemde mailing nogmaals aan alle
aanbieders verstuurd.

5. Rondvraag
Vraag:
Wordt het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) door de SDD of door de aanbieder
uitgevoerd?
Antwoord:
Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een KTO. De Drechtsteden-gemeenten/SDD
sluiten aan op dit landelijk traject en coördineren de uitvoering.
Vraag:
De SDD verwacht dat de aanbieders 15 februari 2016 de definitieve productie
aanleveren met een accountantsverklaring. Dat is volgens het Leger des Heils wel
erg snel. Is daar een andere afspraak over te maken?
Antwoord:
In principe blijft het controleprotocol en de planning zoals gecommuniceerd in onze
e-mail van 3 december van kracht. In het geval er in dit traject eventuele relevante
ontwikkelingen/wijzigingen optreden, worden alle aanbieders hierover geïnformeerd.
Vraag:
Wanneer worden de voorschotten omgezet in definitieve afrekening 2015?
Antwoord:
Als alle declaraties binnen zijn en ook geaccordeerd wordt over gegaan tot finale
afrekening.
6. Afsluiting
Om 10.30 uur sluit Melis Jan de vergadering.
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